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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, a "semana

Estadual da Tireoide", a ser comemorada na semana que coincidir com o dia 25 de maio, que é o
Dia lnternacional da Tireoide.

Parágrafo Único. A Secretaria Estadual de Saúde deverá realizar campanhas de

conscientização e prevenção sobre as doenças tireoidianas nos postos de saúde, hospitais públicos,

escolas estaduais e meios de comunicação, em parceria e/ou convênio com a Secretaria de

Educação, lnstituições de Ensino Superior, Entidades ou Organizações Não Governamentais.

Art. 2s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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POI'ER tEGIgtAïIYO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZÕNAS

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa

exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54

da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados e Deputadas, o presente projeto visa a realização no Amazonas de

campanhas sobre as doenças tireoidianas, sobre a importância do diagnóstico precoce por um

profissional e o tratamento adequado, mediante uma semana de conscientização e prevenção,

denominada "semana Estadual da Tireoide".

Cabe registrar que o dia 25 de maio é o Dia lnternacional da Tireoide e, diante disso, a

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, através do Departamento de Tireoide e

Comissão de Campanhas, promove uma série de ações para marcar a data de conscientização, com

a publicação de vídeos, material informativo e textos dos endocrinologistas, esclarecendo as

principais dúvidas sobre nódulos na tireoidel. A campanha tem como objetivo orientar e esclarecer

as dúvidas da população sobre os principais problemas da tireoide.

Existe, portanto, a necessidade urgente de se fazer um trabalho conjunto onde a Saúde, a

Escola e a Sociedade se unam com o objetivo de alertar, conscientizar e prevenir as pessoas sobre

as doenças tireoidianas, que muitas vezes não estão diagnósticas.

Diante do exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros

desta Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse

público e social.
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t https://www.endocrino.org. brlsemana-internacional-da-tireoide/
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